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Model 116 Merino Silk a Palila 
– návod a pracovní postup na ruční háčkování 
 
Dámský pulovr 
Návrh Dori Dietz 
 
Pro vel. 36 = čísla vlevo 
Pro vel 38/40 = čísla uprostřed 
Pro vel. 42 = čísla vpravo 
Pokud je udaný pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti 
 
Materiál Merino Silk značky Austermann 
70% merino vlna super fine, 22% hedvábí, 8% kašmír, délka návinu = ca. 115 m/ 50 g 
200 (250/300) g barva 602 schwarz 
 
Materiál Palila značky Austermann 
100% polyester, délka návinu = 395 m/ 25 g 
50 g barva 02 gold 
 
Háček č. 4 značky Schoeller + Stahl 
Ostatní potřeby: univerzální jehlice na síťování značky Prym 
 
Základní postup vidlicové porty: 
Navážeme 1 RO, přízi vedeme zepředu dozadu kolem pravé vidlice, smyčkový uzlík leží uprostřed 
jehlice a pracovní příze je vedena za levou vidlicí (foto 1). Háček vedeme mezi vidlicemi zezadu. Jehlici 
otočíme zprava doleva, tak že pravá vidlice je teď nalevo. Pak uchopíme nyní nalevo ležící vidlici, 
po té, co jsme uvolnili druhou vidlici, kolem které je omotaná příze. Pracovní přízi držíme mezi 
ukazováček levé ruky. Pak vpíchneme háček zespodu nahoru do přední smyčky levé vidlice (foto 2), 
přízi přehneme a protáhneme (foto 3), přízi znovu přehneme a protáhneme oběma smyčkami. Háček 
vedeme zezadu mezi vidlicemi, abychom mohli jehlici otočit zprava doleva (tak jak je popsáno výše). 
Háček vpíchneme do nalevo ležící přední smyčky (foto 4), přízi přehneme a protáhneme (foto 5), přízi 
znovu přehneme a protáhneme oběma smyčkami (krátký sloupek) - foto 6. 
Pokud už je jehlice plná smyček, musí se smyčky uvolnit. Poslední 3 nebo 4 smyčky nabereme opět 
na jehlici, abychom mohli pokračovat v práci. (foto 6). 
Portu pokud možno nestahujeme příliš silně, protože na začátku je poměrně nestabilní. Stability 
dosáhneme až jejím spojováním. 
 
Spojování port je nejtěžší částí této práce a vyžaduje trpělivost a velkou přesnost. Potřebujete k tomu 
háček a přízi, ze které jsou porty uháčkovány (můžeme ovšem také spojovat případně kontrastní přízí 
pro docílení efektu). 
Pracujte na hladkém podkladu, nejlépe na stole. Položte porty na podklad, okraj na okraj, aby smyčky 
proti sobě lícovaly. Další postup je uvedený v postupu práce. 
 
Zpevnění porty: 
Okraje háčkované porty přes jehlici jsou velice volné. Pokud se Vám více líbí pevné okraje nebo 
je potřebujete zpevnit pro nějaký účel, můžete je extra zpevnit, postup je dále popsán v pracovním 
postupu. 
 
Základní vzor: 
Háčkujeme porty na jehlici přízí Merino Silk, k tomu nastavíme jehlici na šířku 10 cm. 
 
Spojovací řada: 
Krátké sloupky (viz háčkovací rozkres) dvojitou přízí Palila 
 
Spojovací řada: 
1 KS a 3 RO střídavě (viz háčkovací rozkres) dvojitou přízí Palila 
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Pracovní postup: 
Háčkujeme 4 porty po 80 (90/100) cm = 160 (180/200) smyček pro přední a zadní díl, tedy jejich spodní 
část 
Háčkujeme 4 porty po 70 (75/80) cm = 140 (150/160) smyček pro horní díly předního a zadního dílu  
+ přinechané rukávy. 
 
Zpevnění porty: 
Smyčky obháčkujeme 1 řadou krátkých sloupků dvojitou přízí Palila tak, jak je to znázorněno 
v háčkovacím rozkresu. Porty položíme podle střihu těsně vedle sebe (pro spodní část jsou porty 
pro zadní a přední díl háčkované v jednom kuse) a spojíme je podle háčkovacího rozkresu. Pro výstřih 
necháme cca 30 cm otevřených. Uzavřeme postranní šev na spodní části. Okraje rukávů 
obháčkujeme dvojitou přízí Palila 1 řadou krátkých sloupků. 
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